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MEDIA

A

czekali na audiencję u króla bądź
cesarza

au bout de | na koniec,
po zakończeniu

abbaye (f.) | opactwo

apercevoir qqch. | zauważyć coś

abritant | mieszczący w sobie

apporter de l’eau de X à Y
| dostarczać wody z X do Y

au bout de | po upływie
(określonego czasu)

abriter qqch. | mieścić w sobie coś
accorder qqch. avec qqch.
| uzgadniać coś z czymś
accueillir qqn au sein de sa famille
| przyjąć kogoś do rodziny
accueillir qqn | przyjmować kogoś
accélérer qqch. | przyśpieszać coś
adjectif (m.) postposé
| przymiotnik następujący
po (czymś)

au cas par cas | indywidualnie

apprentissage (m.) | proces
nauczania

au coucher du soleil | o zachodzie
słońca

approchant de X ans | zbliżając się
do wieku X lat

au cours de | w przeciągu,
na przestrzeni

approche (f.) | zbliżanie się,
nadciąganie

auditeur (m.) | słuchacz

approfondir sa connaissance
de qqch. | poszerzyć/pogłębić
znajomość czegoś

augmenté, ~e | zwiększony
au hasard | losowo
au nom de qqn | w imieniu kogoś

apprécier qqch. | docenić coś

auparavant | wcześniej

adulte (m.) | dorosły

apprécié, ~e | doceniany, ceniony

adverbe (m.) | przysłówek

apte à faire qqch. | zdolny
do robienia czegoś

au rayon frais | w sklepowych
lodówkach

adversaire (m.) | przeciwnik

au sein de | w

affronter qqch. | stawiać czemuś
czoła

apéro (m.) | aperitif

au sommet | na szczycie

arc-en-ciel (m.) | tęcza

autorisé, ~e | dozwolony

afin de | w celu, celem

ardoise (f.) | łupek

agneau (m.) | jagnięcina

arracher qqch. | wyrwać coś

au travers des siècles | na
przestrzeni wieków

aigle (m.) impérial | orzeł cesarski

arrêter de faire qqch. | przestać
coś robić

aixois, ~e | pochodzący
z Aix-en-Provence
aleuromancie (f.) | aleuromancja
alignement (m.) | linia
altitude (f.) | wysokość
ambiance (f.) | atmosfera
amour (m.) du combat | miłość
do walki
améliorer la circulation sanguine
| polepszać krążenie
améliorer qqch. | polepszać coś
aménager qqch. de qqch.
| przekształcić coś w coś

artisan (m.) | rzemieślnik
arts divinatoires (m.pl.) | sztuki
wróżbiarskie
assaillant (m.) | atakujący,
napastnik
assurer qqch. | zapewniać,
gwarantować coś

avenir (m.) proche | bliska
przyszłość
avoir envie de faire qqch. | mieć
ochotę na zrobienie czegoś
avoir lieu | mieć miejsce

attaché, ~e | przywiązany

avoir recours à qqch. | uciekać się
do czegoś, używać czegoś

atteindre X | osiągnąć X
attendre | oczekiwać

annonce (f.) | ogłoszenie,
powiadomienie (o czymś)

attirer qqn | przyciągać kogoś

antichambre (f.) | rodzaj
przedpokoju, w którym goście

avant J-C | przed naszą erą (p.n.e.)

avoir l’habitude de faire qqch.
| mieć zwyczaj robienia czegoś

attirer qqn avec qqch. | przyciągać
kogoś czymś

anthropomancie (f.)
| antropomancja

aux entrailles (f.pl.) | we
wnętrznościach

attachant, ~e | do którego łatwo
się przywiązać

angoissé, ~e par qqch.
| zaniepokojony czymś

année-lumière (f.) | rok świetlny

autrefois | wcześniej, niegdyś

attirer une foule de visiteurs
| przyciągać tłum odwiedzających
attraper une arme | chwycić
za broń

avoir soif | być spragnionym
avouer faire qqch. | unikać
z/robienia czegoś

B
baie (f.) | zatoka
baisse (f.) | spadek

au-dessus | wyżej

balisé, ~e | oznakowany

aubergine (f.) | bakłażan

barre (f.) | rura
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bassin (m.) | basen, zlewisko,
niecka

calendrier (m.) lunaire/solaire
| kalendarz lunarny/solarny

BD (f.) = bande (f.) dessinée
| komiks

caniculaire | upalny

bibliomancie (f.) | bibliomancja
bien-aimée (f.) | ukochana
bien plus avancé, ~e | znacznie
bardziej rozwinięty
bien refléter qqch. | dobrze coś
odzwierciedlać
bien évidemment | oczywiście
blessé,~e | ranny

carré (m.) | kwadrat
cas (m.) | przypadek
casse-noisettes (m.) | dziadek
do orzechów
cavité (f.) | dziura, jama
cellule (f.) morte | martwa
komórka
centenaire (m.) | stulecie

bleu (m.) | siniak

cependant | niemniej jednak

bon courage | powodzenia

cercueil (m.) | trumna

bonhomme (m.) | ludzik

certain, ~e | pewny

bonne détente | dobrego relaksu

cesser de faire qqch. | przestawać
coś robić

bonnet (m.) en laine | wełniana
czapka

chaleur (f.) | ciepło
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collé, ~e en un mot | scalony
w (jedno) słowo, występujący
w formie jednego słowa
combattre la fatigue et le stress
| zwalczać zmęczenie i stres
comme bon nombre de | tak jak
wielu
comme son nom l’indique | jak
sama nazwa wskazuje
communauté (f.) | społeczność
commune (f.) rurale | społeczność
wiejska, gmina wiejska
complément (m.) du nom
| dopełnienie rzeczownika
compter qqch. en plus | doliczyć
comptine (f.) | rymowanka
compét’ = compétitions (f.pl.)
| zawody
concerné, ~e | dotknięty (np. przez
jakieś zjawisko)

bouche-trou (m.) | zastępca;
prowizorka

champ (m.) de la volonté | obszar
chęci

boucle (f.) | lok

chantier (m.) | plac budowy

boulot (m.) | pot. praca, robota

chapelle (f.) | kaplica

confier qqn à qqch. | powierzyć
kogoś czemuś

branche (f.) | gałąź

chasse-neige (m.) | pług śnieżny

congé (m.) | urlop

bras (m.pl.) nus | nagie ramiona

connaître qqch. | poznać coś

bruitage (m.) | efekty dźwiękowe

chef-d’œuvre (m.) d’exception
| wyjątkowe dzieło sztuki

brushing (m.) | ułożenie fryzury

chez le coiffeur | u fryzjera

brûlures (f.pl) | poparzenia

chien-guide (m.) | pies przewodnik

bucolique | bukoliczny

chiffre (m.) d’affaires | obroty

conseiller à qqn de faire qqch.
| doradzać komuś zrobienie czegoś

buter sur qqch. | potykać się
na czymś

chiromancie (f.) | chiromancja,
wróżenie z dłoni

considéré, ~e comme qqn
| uważany za kogoś

bâtardise (f.) | bękarctwo

chou (m.) | kapusta

bénéfique | korzystny

châtaigne (f.) | kasztanowiec

consister à faire qqch. | polegać
na czymś

bête (f.) féroce | dzika bestia

chômage (m.) | bezrobocie

bœuf (m.) | wołowina

cinquantaine (f.) | około
pięćdziesięciu

C
caché, ~e | ukryty
cadres (m.pl.) dirigeants | kadry
kierownicze
caféomancie (f.) | czytanie z fusów
od kawy

circulation (f.) sanguine | krążenie
ciseaux (m.pl.) | nożyczki
ciselé, ~e dans qqch. | wydrążony
w czymś
clé (f.) de réussite | klucz
do sukcesu

conducteur (m.) | kierowca

conseiller qqch. | doradzać coś
conseiller qqn | doradzać komuś

consonne (f.) | spółgłoska
constater | stwierdzać
construit, ~e entièrement en bois
| zbudowany w całości z drewna
contenir qqch. | zawierać coś
continuer sur la lancée
| kontynuować
convaincre qqn | przekonać kogoś
conviction (f.) | przekonanie
corail (m.) | koral

caillou (m.) | kamyk

coach (m.) sportif | trener
sportowy

calciné, ~e | spalony, spopielony

coffre-fort (m.) | sejf

coteau (m.) | wzgórze

corsaire | korsarski
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coupe (f.) de cheveux | strzyżenie,
cięcie

depuis la nuit des temps | od
zarania dziejów

coupe (f.) des pointes | cięcie
końcówek

depuis toujours | od zawsze

couper qqch. | obcinać coś
coupé, ~e en deux | przekrojony
na pół
courage (m.) | odwaga
courbatures (f.pl.) | zakwasy
courgette (f.) | cukinia
course (f.) à pied | bieganie
couverture (f.) | okładka
couvrir qqch. | okrywać coś
coûter | kosztować
creusé, ~e dans qqch. | wydrążony
w czymś
crépu, ~e | mocno kręcony
cueillette (f.) | zbiory
cueillir qqch. | zrywać coś, zbierać
cuisiner qqch. | gotować coś
cuisinière (f.) | kucharka
culpabilité (f.) | wina, poczucie
winy
cultivé, ~e | hodowany
céder la place à qqn | ustępować
komuś miejsca
céromancie (f.) | ceromancja
côte (f.) rocheuse | skaliste
wybrzeże
c’est-à-dire | to znaczy

D
d/û, ~ue à qqch. | wynikający
z czegoś
danse (f.) contemporaine | taniec
nowoczesny
dans le respect de qqch.
| z poszanowaniem czegoś
de ce genre | tego rodzaju
degré (m.) | stopień
demeure (f.) | dom, domostwo,
miejsce zamieszkania
demie (f.) cuillère de qqch. | pół
łyżki czegoś

derni/er, ~ère | ostatni
descendant (m.) | potomek
dessin (m.) | rysunek
dessinateur (m.) | rysownik
devenir le signe de l’identité
culturelle | stać się znakiem
tożsamości kulturowej
deviner l’avenir avec qqch.
| odgadywać przyszłość
przy pomocy czegoś
deviner qqch. | odgadnąć coś
dieu (m.) de la foudre | bóg gromu
diffuser qqch. | rozpowszechniać
coś
diminuer | zmniejszać się, spadać

démarche (f.) | podejście
dénoncé, ~e | potępiany
dépasser largement le cadre de
qqch. | przekraczać w dużym
stopniu obszar/ramy czegoś
dépeindre qqch. | przedstawiać
coś
dépenser qqch. | wydawać coś
désormais | od tego momentu,
odtąd
dévoiler qqch. | ujawniać coś
d’ailleurs | przy okazji
d’après qqn | według kogoś
d’une manière évidente
| w oczywisty sposób

E

dinde (f.) | indyk

effort (m.) | wysiłek

disponible à toute heure
| dyspozycyjny/dostępny
bez przerwy

embarquer | zacząć podróż
statkiem, wsiąść na pokład

dit, ~e | rzeczony

emmener qqn en voyage
| zabierać kogoś w podróż

don (m.) de voyance | dar
jasnowidzenia

employeur (m.) | pracodawca

donjon (m.) | donżon, największa
wieża średniowiecznej budowli
warownej

empyromancie (f.) | czytanie
przyszłości z ognia

employé (m.) | pracownik

douillet, ~te | przytulny

en amont | z wyprzedzeniem

douzaine (f.) | tuzin

en arrière-plan | na drugim planie

dresser un classement de qqch.
| ustalić ranking czegoś

en bas | na dole

droit (m.) à la déconnexion
| prawo do odłączenia się
dune (f.) de sable | wydma
piaskowa
dès son plus jeune âge | od
wczesnej młodości
décalé, ~e | śmieszny, żartobliwy,
z przymrużeniem oka

encadré, ~e par la loi
| uregulowany prawnie
endommagé, ~e | uszkodzony,
zniszczony
enduire qqch. de qqch. | pokryć
coś czymś
en fait | faktycznie, rzeczywiście,
w rzeczywistości
enfin | w końcu

découpage (m.) | pocięcie

en les pendant | wieszając je

découper qqch. | odciąć coś

enlever qqch. | odłożyć, zdjąć coś

découverte (f.) | odkrycie

ennemi,~e de qqn | wrogi komuś

découvrir qqch. | odkryć,
odkrywać coś
défense (f.) | obrona

en plongeant dans qqch.
| zanurzając się w czymś, nurkując
w czymś
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en période humide | w okresie
wilgoci
en raison de | z powodu
en tenue de soirée | w stroju
wieczorowym
entorse (f.) | skręcenie kostki
entourer qqn | otaczać kogoś
entouré, ~e de qqch. | otoczony
czymś

F

G

face à qqch. | w obliczu czegoś

gainage (m.) | ćwiczenie w pozycji
tzw. “deski”

facteur (m.) | czynnik
faire appel à qqn | apelować
do kogoś, zwrócić się do kogoś
faire bien attention | dobrze
uważać

garder la tête froide | mieć trzeźwy
umysł
garder qqch. | zachować,
zachowywać coś
gardé, ~e | zachowany

faire confiance à qqch. | za/ufać
czemuś

genou (m.) | kolano

entrepreneur (m.) | przedsiębiorca

faire des achats (m.pl.) | robić
zakupy

entrepreneurial, ~e
| przedsiębiorczy

gommage (m.) corporel | peeling
ciała

faire des ravages | siać
spustoszenie

gommer qqch. | wymazywać coś

entrainement (m.) | trening
entre eux | między nimi

entrer en vigueur | wchodzić
w życie
entretenir une liaison avec qqn
| być związanym z kimś
en V.T.T. (m.) | na górskim rowerze

faire durer l’appel | przedłużać
rozmowę telefoniczną
faire un récapitulatif | z/robić
podsumowanie

genre (m.) | gatunek

gouffre (m.) | przepaść, studnia
krasowa
goutte (f.) de cire tombant dans
l’eau | kropla wosku wlana do wody
goût (m.) | smak

farine (f.) de froment | mąka
pszenna

grand public (m.) | publiczność

feuilleté (m.) | roladki z ciasta
francuskiego

gratifiant, ~e | schlebiający

fidèle à qqch. | wierny czemuś

grès (m.) | piaskowiec

envoûter qqch. | zachwycać,
urzekać coś

figé, ~e | utrwalony, trwały

guerrier (m.) | wojownik

escalier (m.) à double-révolution
| podwójne schody

forfait (m.) corps | pakiet
do zabiegów na ciało

escroc (m.) | oszustwo

H

forfait (m.) journée | pobyt/pakiet
jednodniowy

halle (f.) aux grains et aux vins
| hala targowa (jak np. sukiennice
w Krakowie)

enveloppement (m.) corporel
| zabieg oczyszczający ciało
enviable | do pozazdroszczenia
envie (f.) de faire qqch. | ochota
na zrobienie czegoś

escroquerie (f.) | szwindel,
oszustwo
espèce (f.) | gatunek
essayer de faire qqch. | spróbować
coś z/robić
essentiellement | głównie
estimer | szacować
estuaire (m.) | estuarium, ujście
et voilà : vos cheveux frais et frisés
| Proszę! Pani włosy są odświeżone
i skręcone

flamant (m.) rose | różowy flaming

foyer (m.) | dom
fragile psychologiquement | słaby
psychicznie
francilien (m.) | mieszkaniec
Île-de-France
frange (f.) | grzywka
frontière (f.) | granica
frottements (m.pl.) | wycieranie

gras, ~se | tłusty, przetłuszczony
gravir qqch. | wspinać się na coś

halomancie (f.) | halomancja
hameau (m.) | osada, wioska
hausse (f.) | wzrost
hauteur (f.) | wysokość
herbe (f.) | zioło, ziele
hibou (m.) | sowa
honnêteté (f.) | szczerość
horaire (m.) de travail | godziny
pracy, grafik pracy

excavation (f.) | wykopalisko

fréquenter l’école de dessin
| uczęszczać do szkoły rysunku

exception (f.) | wyjątek

fuie (f.) | gołębnik

huile (f.) | olej/ek

exigeant, ~e | wymagający

féerique | magiczny, urzekający

humilier qqn | poniżać kogoś

extraire qqch. | wydobywać coś

fêter qqch. | świętować coś

humilité (f.) | pokora

hors pair | niedościgły
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hydratant, ~e | nawilżający

intervenant (m.) | przerywnik

hématomancie (f.)
| hematomancja

intoxication (f.) alimentaire
| zatrucie pokarmowe

hérité, ~e de qqn | odziedziczony
po kimś

invention (f.) du frigo
| wynalezienie lodówki

hésiter | wahać się

inépuisable | niewyczerpywalny

I
identité (f.) | tożsamość
il faut dire que | należy
powiedzieć, że

issu, ~e de qqch. | pochodzący z

J
jeunesse (f.) | młodość

illustre | sławny

joindre qqch. avec qqch. | łączyć
coś z czymś

il semblerait donc que | wydaje się
więc, że

joujou (m.) | zabawka

il suffit de faire qqch. | wystarczy
coś z/robić

kinésithérapie (f.) | fizjoterapia

il s’agissait de | chodziło o

joyau (m.) | klejnot

il s’agit de faire qqch. | chodzi o
z/robienie czegoś

L

il s’agit de | chodzi o

laissant à qqn | pozwalający komuś

il vaut mieux | lepiej

laissé, ~e | po/zostawiony

immortalisé, ~e | unieśmiertelniony

la majorité de qqch. | większość
czegoś

impact (m.) sur qqch. | wpływ
na coś
imprévisible | nieprzewidywalny
impuissant, ~e | bezradny
impératrice (f.) | cesarzowa
incarnation (f.) | wcielenie,
uosobienie
inciter à faire qqch. | zachęcić
do robienia czegoś
inclure qqch. | obejmować coś
indignation (f.) | oburzenie
indiquer que | wskazywać, że
inflammation (f.) des gencives
| zapalenie dziąseł
influencer qqch. | wpływać na coś
inhumation (f.) | inhumacja,
pochówek
innombrable | niezliczony
insolite | niezwykły
insomnies (f.pl) | bezsenność
interjection (f.) | wykrzyknik

lancer qqch. | wypuścić coś
na rynek
langue (f.) soignée | poprawny język
la plupart (f.) | większość
la plupart de qqch. | większość
czegoś
la plupart du temps | większość
czasu
la SNCF = Société nationale
des chemins de fer français
| Narodowe Towarzystwo Kolei
Francuskich (odpowiednik PKP)
latéral, ~e | boczny

liaison (f.) de qqn à qqch. | więź
kogoś z czymś
ligérien, ~ne | charakterystyczny
dla rejonu Loary
limitation (f.) de vitesse
| ograniczenie prędkości
littoral (m.) | wybrzeże
logis (m.) | miejsce zamieszkania,
siedziba
loi (f.) | prawo
lors d’une tempête | podczas burzy

M
magicien (m.) | czarodziej
majorité (f.) | większość
malgré | po/mimo
malheureusement | niestety
manoir (m.) à tourelle | dwór
z małą wieżą
marquer la frontière entre deux
mondes | wyznaczać granicę
między dwoma światami
marécage (m.) | bagno
maudit, ~e | przeklęty
maître (m.) incontournable du
pinceau | niedościgniony mistrz
pędzla
maître (m.) | mistrz
maître-nageur (m.) | ratownik
maîtresse (f.) | kochanka
mener un travail | wykonywać
pracę
mener | prowadzić
mer (f.) mouvementée
| wzburzone morze

le long d’une falaise | wzdłuż klifu

mettre les bouchés doubles
| pracować ze zdwojoną siłą

le plus courant | najczęściej
używany

mettre qqch. en avant | wysuwać,
przedstawiać coś

le prenant pour... | wziąwszy
go za....

mettre qqch. en ligne
| zaprezentować coś online

les entrailles (f.pl.) humaines
| ludzkie wnętrzności

mettre qqch. en place
| wprowadzić coś

les saumurois (m.pl.) | określenie
mieszkańca rejonu Val de Loire

mettre qqn à l’écart de qqch.
| wykluczać kogoś z czegoś

Colorful
MEDIA
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miel (m.) | miód

oomancie (f.) | owomancja

paysan (m.) | wieśniak

millénaire (m.) | tysiąclecie, milenium

opaque | mętny, niejasny

peignoir (m.) | szlafrok

mise (f.) en situation
| zastosowanie

ordinateur (m.) portable | laptop

peintre (m.) | malarz

origine (f.) | pochodzenie

penchant (m.) pour qqch.
| zamiłowanie do czegoś

moins de volume | mniej objętości
moitié (f.) | połowa
montagnes russes (f.pl.) | roller
coaster
mort, ~e | zmarły
moulin (m.) | wiatrak
mouton (m.) | baranina

orphelin (m.) | sierota
os (m.) | kość
outil (m.) numérique | narzędzie
cyfrowe
outil (m.) | narzędzie
ouvrier (m.) | robotnik

perdre espoir | tracić nadzieję
perdre qqch. | tracić coś
permettre de faire qqch.
| pozwalać na z/robienie czegoś
permettre de faire qqch.
| pozwalać na zrobienie czegoś

P

permettre qqch. | pozwolić na coś

panneau (m.) | tabliczka

persévérance (f.) | wytrwałość

médiéval, ~e | średniowieczny

papilles (f.pl.) gustatives | kubki
smakowe

petit à petit | po trochu

mélange (m.) | mieszanka

par-ci par-là | tu i tam

phénomène (m.) paranormal
| zjawisko paranormalne

parapente (m.) | paralotnia

phénomène (m.) | zjawisko

par la suite | następnie

pieds (m.pl.) de plantes | korzenie

navire (m.) | statek

par l’ajout de qqch. | przez
dodanie czegoś

pin (m.) | sosna

ne cesser de plaire à qqn | nie
przestawać podobać się komuś

parmi ces derniers | wśród tych
ostatnich

plaine (f.) | równina

ne faire confiance à personne
| nikomu nie ufać

parole de coach ! | słowo trenera!

moyen (m.) | środek
moyennant finance | za pieniądze
mu, ~e par qqch. | wiedziony
czymś, powodowany czymś

N

perpétuer la mémoire de qqn
| upamiętniać kogoś

pire encore | co gorsza
plier qqch. | posklejać coś
plonger dans qqch. | zanurkować
w coś, zanurzyć się w czymś

neiges (f.pl.) hostiles | wrogie śniegi

par rapport à qqch.
| w odniesieniu do czegoś

ne pas se prendre trop au sérieux
| nie brać siebie zbyt poważnie

parsemé, ~e de qqch. | posypany
czymś

ne serait-ce | chociażby

partager qqch | podzielać coś
(np. mieć podobne poglądy)

pointe (f.) d’assaisonnement
| odrobina przypraw

particule (f.) | cżąsteczka

poisson (m.) | ryba

partir en vacances | wyjeżdżać
na wakacje

poivron (m.) | słodka papryka

partir à la découverte de qqch.
| wyruszyć na odkrycie czegoś

porte-clés (m.) | brelok, kółko
na klucze

partir à l’assaut de qqch.
| wyruszać na podbój czegoś

potager (m.) | ogród warzywny

n’être que X | być niczym więcej niż X

passer de qqch. à qqch. | przejść
od czegoś do czegoś

poubelle (f.) | kosz

O

passer du rouge orangé au rouge
sang | przechodzić od czerwonego
pomarańczowego do krwistej
czerwieni

objectif (m.) | cel

passer | spędzać

odorat (m.) | powonienie

patrie (f.) | ojczyzna

nez (m.) | nos
noci/f, ~ve | szkodliwy
nombre (m.) de X | liczba X
nombreu/x, ~se | liczny
notamment | zwłaszcza
nouveau-né (m.) | noworodek
néanmoins | niemniej jednak,
jednakże

pluriel (m.) | liczba mnoga
pneu (m.) | opona

porc (m.) | wieprzowina

pou (m.) | wesz
poulet (m.) | kurczak
pour ou contre | za lub przeciw
poursuivre qqn | podążać za kimś,
ścigać kogoś
poussant à l’état sauvage | rosnący
dziko

Colorful
MEDIA

pouvoir (m.) décisif | moc
decyzyjna

Q
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rendre des comptes | zdać relację,
wytłumaczyć się

quant à elle | jeśli o nią chodzi

renforcements (m.pl.) musculaires
| trening siłowy

quarantaine (f.) de jours | około
czterdziestu dni

repasser à qqch. | wracać do
czegoś

quasi | prawie

repos (m.) | odpoczynek

prendre possession de qqch.
| przejąć coś, objąć coś
w posiadanie

quitter la Terre | opuścić Ziemię

reposer sur qqch. | opierać się
na czymś

prendre soin de qqch. | dbać o coś

R

poêle (f.) | patelnia
pratiquant (m.) | praktykujący
prendre les mesures (f.pl.)
nécessaires | przedsięwziąć
konieczne środki

prendre une douche | brać
prysznic
prendre un nouveau tour | mieć
kolejny zwrot akcji
prendre un tournant décisif
| następuje decydujący zwrot

quitter qqch. | rzucać coś

raccourcir qqch. | skrócić coś
racheté, ~e par qqn | zakupiony,
nabyty przez kogoś

reprendre le contrôle de qqch.
| przejąć ponownie kontrolę
nad czymś
ressentir qqch. | odczuwać coś
rester vague | pozostawać
niejasnym
rester | po/zostawać

raffermir qqch. | wzmocnić coś

rester à la page | być na czasie

presque | prawie

randonneur (m.) | wędrowiec

retenir qqch. | wyłapywać coś

privilège (m.) | przywilej

rassurer qqn | uspokoić kogoś

retrouvé, ~e | znaleziony

privé, ~e | prywatny

recette (f.) | wpływ

proche (m./f.) | bliski, bliska osoba

recueil (m.) | zbiór opowiadań,
wierszy itp.

revers (m.) de la médaille | druga
strona medalu

redonner qqch. | przywrócić coś

reverser qqch. à qqn | przekazywać
coś komuś

profondeur (f.) | głębokość

redoutable | wybitny, wspaniały

rhassoul (m.) | glinka marokańska

prononcer qqch. | wymawiać coś

refuge (m.) | schronienie

protéger le foie | chronić wątrobę

regard (m.) objectif | obiektywne
spojrzenie

procurer qqch. à qqn | dostarczać
czegoś komuś

prouver qqch. | udowadniać coś,
dowodzić czegoś
préfixe (m.) | przyrostek
prénom (m.) | imię
préservation (f.) | przechowywanie
prévenir qqch. | zapobiegać
czemuś

rond, ~e | pulchny
rouler | prowadzić (samochód)

regorger de qqch. | być pełnym
czegoś, obfitować w coś

règle (f.) | reguła, zasada

rejeter qqch. | wyrzucać coś
(z siebie)

réchauffant, ~e | rozgrzewający

relever qqch. | uwydatniać,
podkreślać coś

prêtre (m.) | ksiądz

relié, ~e par un trait d’union
| połączony łącznikiem

publicité (f.) | reklama

remanié, ~e | zmodyfikowany

puissance (f.) | potęga

remarquer qqch. | zauważać coś

puissant, ~e | potężny

remonter au Moyen Âge | sięgać
średniowiecza

pulluler sur Internet | być licznym
w Internecie, roić się

rocher (m.) | skała

règne (m.) | panowanie
récolté, ~e | zebrany
réduit,~e à néant | zredukowany
do zera
répondre en direct aux questions
de qqn | odpowiadać na czyjeś
pytania na antenie
résistance (f.) | wytrwałość,
odporność
résister à qqch. | oprzeć się czemuś
réuni, ~e | zgromadzony

purifier la peau | oczyszczać skórę

remonter dans le temps | cofnąć
się w czasie

pâte (f.) du pain | ciasto chlebowe

remparts (m.pl.) | mury obronne

révélation (f.) | objawienie

pâte (f.) feuilletée | ciasto francuskie

remplacer qqch. | zastąpić coś

révéler que | ujawniać, że

périr | umrzeć

remplacer qqn | zastąpić kogoś

rêver de qqch. | marzyć o czymś

pétrifié,~ e | spetryfikowany

rendre accro | uzależniać

rôti, ~e | pieczony

réussite (f.) | sukces
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S

se mêler à qqch. | mieszać się w coś

subi, ~e | której doświadczył

sentier (m.) | ścieżka

salarié (m.) | pracownik

se prononcer | wypowiedzieć się

suivre la règle de base | opierać się
na podstawowej zasadzie

sang (m.) | krew

se rendre compte de qqch. | zdać
sobie z czegoś sprawę

sur, sûre | bezpieczny

sans doute | bez wątpienia

se rendre disponible | być
dostępnym

sur le marché | na rynku

santé (f.) physique/mentale
| zdrowie fizyczne/psychiczne

se rendre à qqch. | udawać się
do czegoś

sur les traces de qqn | śladami kogoś

sarriette (f.) | cząber

servir de décharge | służyć jako
śmietnik

sans cesse | bezustannie

sauces (f.pl.) des pâtes et des
ragoûts | sosy do makaronów
i gulaszy
saunier (m.) | producent soli
sauver une vie | ratować życie
savoir (m.) | wiedza
science (f.) po = science (f.) politique
| politologia
se baigner dans qqch. | kąpać się
w czymś

sur les pas de qqn | śladami kogoś
survivre | przetrwać, przeżyć

se réjouir | jednoczyć się

susciter un regain d’intérêt
| wzbudzić na nowo zainteresowanie

se sentir faible/nauséeu/x , ~se
| czuć się słabo/mieć mdłości

système (m.) de surveillance de
qqch. | system nadzoru czegoś

se sentir submergé, ~e par qqch.
| czuć się przytłoczonym czymś

sécher qqch. | wy/suszyć coś

se taire | zamilknąć
signer un contrat | podpisywać
kontrakt
silos (m.) à grain | silos zbożowy

se battre | walczyć

sinon | jeśli nie

se cacher | skrywać się
secouer qqch. | potrząsnąć czymś

société (m.) féodale | społeczeństwo
feudalne

secourir qqn | ratować kogoś

soigner qqch. | chronić przed czymś

se donner | dać z siebie

sur ce point | jeżeli o to chodzi

soigneusement | starannie

séjourner à X | przebywać w X
sérénité (f.) | pogoda ducha
s’abstenir de faire qqch. | 
po/wstrzymać się od z/robienia
czegoś
s’apparenter à qqch. | przypominać
coś
s’approcher | zbliżać się
s’appuyer sur qqch. | opierać się
na czymś

soirée (f.) de gala de fin d’études
| przyjęcie z okazji zakończenia
studiów

s’avérer différent, ~e | być różnym

soldat (m.) romain | rzymski żołnierz

s’enrichir | wzbogacić się

sombre | posępny

s’il s’agit de | jeśli chodzi o

songer à qqch. | myśleć o czymś,
marzyć

s’imposer sur le marché | wchodzić
na rynek

sort (m.) | los
sorte (f.) de qqch. | rodzaj czegoś

s’ inscrire à la faculté de droit
| zapisać się na prawo

sel (m.) jeté dans un feu | sól
rzucana w ogień

sortir du lot | być poza konwencją

s’installer | mieszkać

souligner qqch. | podkreślać coś

se laisser distraire | być
zdekoncentrowanym

souligner que | podkreślać, że

s’éloigner de qqch. | oddalać się
od czegoś, odbiegać

se débarrasser de qqch. | pozbyć się
czegoś
se débrouiller seul | radzić sobie
samemu
se défendre contre qqn | bronić się
przed kimś
se déplacer | przemieszczać się
se détendre | zrelaksować się,
odprężyć się

se lancer | rozpocząć
selon le but | według celu (który
chce się osiągnąć)
selon qqn | według kogoś
se marier à merveille avec qqch.
| świetnie się z czymś komponować
sembler | wydawać się

souple | gibki
sous la surveillance de qqn | pod
nadzorem kogoś

s’emparer de qqn | zawładnąć kimś

s’étendre autour de qqch.
| rozciągać się wokół czegoś

sous le règne de qqn | pod
panowaniem kogoś

T

souterrain, ~e | podziemny

tasseomancie (f.) | tasenografia

stimuler la digestion | pobudzać
trawienie

teindre les cheveux | farbować
włosy
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tentative (f.) de réponse
aux changements | próba
odpowiedzenia na zmiany
tente (m.) de foire | namiot
tenter de faire qqch. | s/próbować
coś zrobić
terminaison (f.) | końcówka
tige (f.) | łodyga
tireur (m.) à l’arc | łucznik
tisane (f.) | herbatka ziołowa
titre (m.) de revue (f.) | tytuł gazety
toile (f.) | obraz, płótno
tombeau (m.) | grób
tomber sur qqch. | znaleźć coś,
wpaść na coś
tour (f.) | wieża
traitement (m.) de chimiothérapie
| chemioterapia, leczenie
chemioterapią
traité, ~e | obsługiwany
travailler en dehors des heures
de travail | pracować poza
(wyznaczonymi) godzinami pracy

vide | pusty
vigne (f.) | winnica
village (m.) de pêcheurs | wioska
rybacka
village (m.) perché, ~e | wioska
położona w górach
village (m.) | wioska
ville (f.) portuaire | miasto portowe

épargner qqch. | oszczędzić coś,
zachować coś
épouvantail (m.) | strach na wróble
épreuve (f.) | próba, sprawdzian
épuisant, ~e | wyczerpujący
étang (m.) | staw
étrang/er, ~ère | zagraniczny

violence (f.) | przemoc

éventail (m.) de qqch. | wachlarz
czegoś, wybór

violent, ~e | gwałtowny

évidemment | oczywiście

violer qqch. | po/gwałcić coś

événement (m.) | wydarzenie

volonté (f.) | chęć
voyance (f.) | jasnowidztwo
voyante (f.) | wróżka
à chaque fois | za każdym razem
à l’argile verte | na bazie zielonej
glinki

À

Ê
être abandonné, ~e | zostać
opuszczonym
être atteint d’une perte totale de
mémoire | doświadczyć całkowitej
utraty pamięci
être comblé, ~e | być zasypywanym

à l’aube | o świcie

être confié, ~e à qqn | być
powierzonym komuś

tricher | oszukiwać

à l’exception de qqn | z wyjątkiem/
wyłączeniem kogoś

être dévoilé, ~e | zostać ujawnionym

tricoter qqch. | szydełkować coś

à l’huile | olejkiem

troublant, ~e | niepokojący

à l’intérieur | wewnątrz

tuffeau (m.) | miękka skała
wapienna

à l’oral | w mowie

tuyau (m.) | rura
tué, ~e | zabity
témoigner de qqch. | świadczyć
o czymś

V
vaisseau (m.) spatial | statek
kosmiczny
vaisseau (m.) | okręt
valeur (f.) | wartość
valoir le coup | być wartym czegoś
vaste | obszerny, rozległy

à l’origine | początkowo, pierwotnie
à moins que | chyba, że
à moitié prix | w połowie ceny
à part entière | na swój sposób
à peine | ledwo, w znikomym
stopniu
à travers | z perspektywy

É

être en grève | strajkować
être en licence/master | być na
studiach licencjackich/magisterskich
être fait pour qqn | być stworzonym
dla kogoś
être issu, ~e de qqch. | pochodzić
od czegoś
être prévu, ~e | być przewidzianym
être rendu, ~e célèbre par qqch.
| stać się sławnym z powodu czegoś
être réparti, ~e | być
rozmieszczonym
être surnommé, ~e | być nazwanym
être à l’aise | być swobodnym, czuć
się swobodnie

échapper à la logique | wymykać się
logice, nie podlegać prawom logiki

être à l’écoute | słuchać

écrin (m.) de verdure | zielone tło

Î

veau (m.) | cielęcina

élargir qqch. | powiększyć, zwiększyć
coś

veiller à qqch. | dbać o coś

élevé, ~e | podwyższony

veste (f.) | kurtka, żakiet

émerveiller qqch. | zachwycać coś

île (f.) gelée | zamarznięta wyspa

